
Привредно друштво  

за подводну експлоатацију 

“РУДНИК КОВИН” А.Д. Ковин 

Број: 00301-30/20 

Дана: 10.02.2020.г. 

 

Привредно друштво за подводну експлоатацију угља “Рудник Ковин” А.Д. Ковин 

објављује  

ПОЗИВ ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ 
 

за продају следећих основних средстава: 
 

1)  Радна машина – утоваривач 

 

Рб Марка и тип возила Годиште Бр. шасије Стање возила 
Почетна цена 

(РСД) 

1 КАМИЗ Л 10 ОК 45” 1996 165047 Неисправно   838.728,80 

 

2)  Теретно моторно возило 

 

Рб Марка и тип возила Годиште Рег. ознака Стање возила 
Почетна цена 

(РСД) 

2 “ГАЗ Газела 3302-111” 2002 КО 011 ŽO Неисправно     80.369,80 

 

2. Радна машина - утоваривач и тeретно моторно возило се могу погледати у Индустријском 

кругу ПД “Рудник Ковин” А.Д., Ул. Малобаваништански пут бб, Гај - Мало Баваниште, у 

временском периоду од  7 – 15 часова, сваког радног дана, почев од 11.02.2020.године  до 

20.02.2020. године. Сва потребна обавештења и информације се могу добити на телефон: 

013/741-167 и 064/880-7140, контакт особа: Ненад Мијовић. 

3. Право учешћа на јавној лицитацији имају сва правна и физичка лица која: 

- доставе благовремену писану пријаву; 

- уплате депозит  у износу од 10% од почетне цене возила за које лицитирају            

4. Позив садржи списак возила са подацима о предметима продаје, а правила лицитације се могу 

прочитати у Правилима о поступку спровођења јавног надметања – лицитације за продају 

утоваривача и моторног возила у власништву ПД “Рудник Ковин” А.Д. Ковин објављеним на 

сајту Друштва www.rudnikkovin.rs. 

5. Пријаве доставити у запечаћеној коверти са назнаком „Не отварај“ са назначеним  бројем  и 

називом јавног надметања. Пријаве се достављају непосредно или путем поште, на адресу ПД 

“Рудник Ковин” А.Д, Ул. Цара Лазара бр. 85, 26220 Ковин. 

6. Крајњи рок за подношење пријава је 20.02.2020. год. до 11 часова. 

Пријаве достављене после наведеног рока и оне које су непотпуне неће се разматрати.  

7. Јавно надметање, на које ће бити позвани сва пријављена заинтересована лица, обавиће се  

дана  20.02.2020. год. у 12 часова у пословним просторијама Продавца, на адреси из одељка 2 

овог Позива. 

8. ПД “Рудник Ковин” А.Д задржава право да, уколико Комисија за за спровођење поступка 

јавне лицитације процени да ниједна понуда не одговара процењеној вредности возила, која су 

предмет јавног надметања, уговор не додели ни једном од понуђача и обнови поступак јавног 

надметања. 

 

                                                                  Генерални директор 

                                                                      

                                                                Игор Бобић 

http://www.apotekaue.rs/

